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 السالم عليكم ورضبة هللا وبركاتو

 ،إن اغبمد هلل تعاىل كبمده ونستعْب ابهلل تعاىل ونستغفره

 ونعوذ ابهلل تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

 إنو من يهده هللا تعاىل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو،

 ا عبده ورسولو.وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن ؿبمدً 

 ،،ٍب أما بعد،
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نقطاع نعود لتدارس ىذا اؼببحث اؽبام ُب مادة أصول الدعوة ُب فبعد فَبة من اال
اؼببحث الٍب نريد أن  اؼبعهد، مبحث أحكام اعبهاد، يعِب الفلسفة العامة ؽبذا

 أعتقد ستيضاح ووضوح ُب هناية دراستنا ؽبذا البحث،نصل فيها ال
حكام اعبهاد ومراحل اعبهاد الٍب تدرج فيها التشريع مع أننا نريد أن نضبط أ 

 النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ونعمل توصيف صحيح لواقعنا،
لل ُب ىذه اػبقلت غبضراتكم أن  حلة من اؼبراحل تنطبق عليو، ألينوأي مر 

سن القضية عمل مشاكل كبّبة جًدا من تيارات بتتبُب الفكر اعبهادي وىي ال ربُ 
 نزيل األحكام عليو.تَ سن وال ربُ توظيف الواقع 

 سن توصيف الواقع بدون ضباسة فارةة، فمهم جًدا أن نضبط األحكام وبعدىا كبُ 
ابسم  بغطاء اعبهاد أو ُتسمى كم الناس الٍب تتدثرلث أننا نعرف حُ واألمر الثا

سالمهم وال مقطوع إباعبهاد وىي ُب واقع األمر بتمارس عنف،ضد أفراد 
 ، اؼبُقاتلةيستحقون 

 ولذلك عملنا فصل ُب أقسام من يقاتلون، 
 الكفار أم اؼبسلمْب، ىذا فصل مهم جًدا ُب البحث ىذا،
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 قاتلهم،قاتل من الكفار واؼبسلمْب ما ىي أحكام مُ الناس الٍب تُ 
 قدمة عن أمهية اؼبوضوع، فنحن طبًعا بدأان البحث دبُ 

 أواًل ُب اإلعالم، :دقدمة اثنية عن التشويو الذي حدث لقضية اعبهاوأان قدمت مُ 
ستخدام ىذا اؼبصطلح أو توظيفو التيار اإلسالمي بسبب سوء ا اثنًيا أبيدي أبناء

 بهة بسببهم.نظرة اعبهاد أصاًل نظرة فيها شُ  تُب ةّب ؿبلو فصار 

 جاىدين وفضل الشهادة،وربدثنا بعدىا عن فضائل اعبهاد واؼبُ 
 وربدثنا عن حب اعبهاد وأنو فرض وكراىيتو نفاق، 

 ومعُب اعبهاد وأنواعو، طبًعا كالم ابن القيم كالم مهم جًدا ُب أقسام اعبهاد،
أو بيوجو  سك سالحمن أجل اعبماعة الذين يتخذوا ىذا األمر أنو دبجرد أنو مَ 
اعبهاد وال يوجد أحد آخر سالحو ضد بعض الناس، فبهذا يكون قد أخذ صك 

 األخرى، ظبو، مثال مراتب اعبهاد وأنواع اعبهاد يتحدث اب
 وجهاد النفس وجهاد الشيطان واعبهاد ابلكلمة وجهاد اؼبنافقْب، 

رض فيو اإلسالم من خصوصاً ُب زمان يتعكل أنواع اعبهاد ىذه ال تقل أمهية 
 ىجمات شرسة على ثوابت الدين.
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 سنام اإلسالم، فبكن مثاًل ال نُنكر أن اعبهاد ذروة
اسياتو الٍب ال تقبل اعبدل ولكن فبكن اليوم بديهيات الدين وقواعده وأس

واؼبناقشة بيتم الطعن فيها مباشرة وبتحتاج جهود علماء وردود وتفصيالت 
 اىدة فعال،وؾبُ 

تنفق فهي ربتاج جهاد للرد على العلمانيْب والليرباليْب واؼبالحدة ووسائل اإلعالم 
اية ر من أجل تشويو شعائر اإلسالم، فإذن ىؤالء احتكروا صك رفع  ماليْب

 اد،اعبه
ةّب، ففي كل من دافع عن ىذا الدين  أن اعبهاد منازل ومراتب وُب كلٍ  ُب حْب

 سواء بيده أو بلسانو أو بقلبو فهذا يدخل ُب اعبهاد.

قاصدان ُب البحث أن نعرف ربدثنا بعد ذلك عن حبث ىام جًدا وىو أحد مَ 
 ف واقعنا توصيف جيد وننزلو على أي مرحلة منوصَ مراحل تشريع اعبهاد ونُ 

 اؼبراحل.

بعد ذلك كالم عن جهاد الدفع وجهاد الطلب، وىذا كان كالم مهم ألن الشيخ 
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 قوالت عن أربع أئمة من اؼبذاىب األربعة، ذكر ُب نُ 
، بدأ من كالم اإلمام ٜٔيعِب بدأ من اإلمام النووي ىذا الكالم ُب صفحة 

 النووي واإلمام النووي شافعي.
ج : كان اعبهاد على عهد رسول هللا صلي هللا ُب اؼبنها  -رضبو هللا-قال النووي 

 -: عليو وسلم فرض كفاية وقيل عْب ، وأما بعده فللكفار حاالن

 .أحدمها: يكونون ببالدىم ففرض كفاية
 فرض عْب.الثاين : يدخلون بلدة لنا 

 عرب عن اؼبذىب الشافعي فبيقول أن اعبهاد نوعْب:إذن اإلمام النووي يُ 
 ة واعبهاد الثاين جهاد دفع وىو فرض عْب.جهاد طلب وىو فرض كفاي

 حتاج أيًضا شافعي، غِب اؼبُ قل كالم آخر عن كالم اإلمام الشربيِب ُب مُ ونَ 
اغبال الثاين من حايل الكفار يدخلون بلدة لنا أو ينزلون على جزائر أو وبيقول 

 .ولو بعيدًا من البلد جبل ُب دار إسالمٍ 
أنو ليس معُب أن الكفار دخلوا البلد أهنم قلياًل، فبيقول  مدارككيوسع أيًضا 
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البد أن يكونوا دخلوا داخل البلد، فممكن يكونوا نزلوا على ىضبة قريبة من 
 البلد، يعِب نفَبض أن كفر الشيخ حدودىا القنطرة، فيقول مٌب يتعْب اعبهاد؟
لو دخل الكفار كفر الشيخ، لو مها خارجْب من بلطيم وعرفنا أن جيشهم على 

 الدويل، لفظًا اظبهم مل يدخلوا البلد، الطريق 
 ألهنم حبدود البلد. اعبهاد ولكنو تعّْب 

 يقول:

 .أو ينزلون على جزائر أو جبل ُب دار إسالم ولو بعيداً من البلد
ن اعبهاد حينئذ فرض عْب وقيل كفاية و فيلزم أىلها الدفع ابؼبمكن منهم ويك 

 .واعتمده البلقيِب
 الصحيح أنو فرض عْب طبًعا.

دائًما اإلمام ابن حجر من يقرأ ُب فتح الباري، )وقال شيخ اإلسالم( أو )قال 
 شيخنا( يقصد البلقيِب.

 مصطلحات كل إمام،  رفالزم حضرتك تع
تبادر للذىن أن واحد يقول شيخ اإلسالم يكون قصده ابن منتشر عندان ومُ 
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 ِب.تيمية، لكن ابن حجر ُب فتح الباري يقول شيخ اإلسالم يقصد البلقي
يخ اإلسالم أيًضا ولكن يقصد وعندما يقول ابن القيم )شيخنا(ال يقصد ش

قصده اؽبروي ألنو يشرح كالم ُب الشرح ؼبدارج السالكْب فيكون  ،وياؽبر 
خيتلط عليك وي، فعندما يقول شيخنا فال يقصد شيخ اإلسالم أيًضا حٌب ال اؽبر 

 وي، وىكذا.األمر يكون قصده اؽبر 
صطلحات الفن، عندما تقرأ كتاب يكون كل مؤلف ىناك مصطلحات تسمى م

 ويكون كل إمام ما قصده ابؼبصطلحات، 
شرح ملتقى األخبار عبد شيخ اإلسالم ابن تيمية وىو  ارنيل األوط يعِب مثاًل ُب

أبو الربكات، أبو الربكات عمل مصطلح نفسو دواًن عن بقية الناس أن اغبديث 
ان ىو البخاري ومسلم( ىو اؼبتفق عليو )اغبديث اؼبتفق عليو عند اؼبتفق عليو

 عنده البخاري ومسلم وأضبد ىذا مصطلح لنفسو، 
 .مإذن عندما يقول متفق عليو أي أخرجو البخاري ومسلم واإلمام أضبد معه

 فذلك من ابب تنوير اؼبصطلحات، فالبلقيِب ىو شيخ اإلسالم عند ابن حجر.
أتىب استعداد لقتال وجب وقال أن نص الشافعي يشهد لو فإن أمكن أىلها  
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 .)أي ما يقدر عليو( على كل منهم اؼبمكن
حٌب  أي الدفع للكفار حبسب القدرة حٌب على فقّب دبا يقدر عليو وولد ومدين 

دين الذي عليو دين حال ال خيرج من عليو ديون، ألن ُب جهاد الطلب اؼبَ 
 ليجاىد يسدد ديونو أواًل، العبد يستأذن سيده،

 الديو، ىذا ُب جهاد الطلب،الولد يستأذن و 
 دين وحٌب على العبد.أما ُب جهاد الدفع حٌب على اؼبَ 

وعبد  أي الدفع للكفار حبسب القدرة حٌب على فقّب دبا يقدر عليو وولد ومدين
 ومن سيد . صاحب الدين(أي ) دينوال إذن من أبوين ورب 

 ن،دييعِب من اؼبَ  ورب ديناؼبقصود هبا الولد،  بال إذن من أبوين
 ؟ومن سيد يعِب من العبد، ىل تفهموا العطف كيف سار

 .وا عليهاوُب معُب دخوؽبم البلدة ما لو أطلّ  
 كما قلت غبضراتكم كانوا على الطريق الدويل مثال،

 .والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع 
 يعِب لو تستطيع أن تفعل شيء، وال تنزل تلخبطنا فقط،
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 نزل.لو تستطيع أن تنزل وتفعل شيء ت
 .وإال فال حيضرن 

لو فيها دفاع بقوة بدنية أو تساعد أحد أو تناول شيء أو تداوي اعبرحى، تسقي 
 العطشى، لو تستطيع أن تفعل شيء تنزل، لكن ال تفعل شيء ال ربضر.

) و إال ( أبن ال ديكن أىل البلدة التأىب لقتال أبن ىجم الكفار عليهم بغتة  
ولو عبداً أو امرأة أو مريضاً دفع عن  ليك أحد()ىجم ع كلفْبصد من اؼبُ فمن قُ 

 .ز األسروّ إن علم أنو إن أخذ قتل وإن جَ  ،نفسو الكفار ابؼبمكن لو
 أي قال أنو احتمال أن أيخذوين وحيبسوين. 

 .والقتل فلو أن يدفع عن نفسو ولو أن يستسلم ز األسروّ وإن جَ 
 وال،ىو لو دافع عن نفسو اآلخرين جيش يعِب ميت ُب كل األح

 لو رميت السالح واستسلمت احتمال يقتلوين واحتمال حيبسوين،
 ؼبا فيها احتمال النجاة.افط

 

 لقتل الكفار إن كان رجالً  إن علم أنو إن أخذ قتل وإن جوز األسر
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 .ألن اؼبكافحة حينئذ استعجال للقتل )أي يكون رجل وليس امرأة(  
 ،من االستسالم قتل واألسر حيتمل اػبالص ىذا إن علم أنو مٌب امتنع 
وإال امتنع عليو اإلستسالم ، وأما اؼبرأة فإن علمت امتداد األيدي إليها  

 .باح عند خوف القتلابلفاحشة فعليها الدفع وإن قتلت ألن الفاحشة ال تُ 
باح لو خافت على نفسها القتل ؽبا أهنا ىذا كالم الشربيِب، الصحيح أنو يُ 

 تستسلم.
 جائز، لكن إن استسلمت ال تكون آشبة، الدفع عن نفسها إن قُتلت

 الفكرة كلها ىل تكون آشبة أم ال، 
 يعِب وضعوا السيف على رقبتها، ىل تستسلم للفاحشة أم تُقتل؟

 خافت من اؼبوت فاستسلمت واةتصبوىا، 
 ىل تكون آشبة عند هللا؟ ال تكون آشبة،
 جيوز.فلو قالت ال اقتلوين وال أفعل الفاحشة؟ 

 

 .باح عند خوف القتلالفاحشة ال تُ  تلت ألنوإن قُ 
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 خوف القتل. دباح عنىذا كالم الشافعي والصحيح أنو يُ 
ل جواز تماآلن ولكن توقعتها بعد السيب احوإن مل سبتد إليها األيدي ابلفاحشة  

 .استسالمها ٍب تدفع إذا أريد منها
 شى الفاحشة اآلن ولكن لو مسكوىا وأرسلوىا إىل السجن،يقول أهنا ال زبَ 

 ةتصاب، ىل جيوز أن تستسلم؟فبكن ُب السجن تتعرض لال
 .وقتها دافع عن نفسهاةتصاب ُب السجن تُ نعم جيوز، وإن تعرضت ال

 .فأكثر قال : والذين ىم على مسافة القصر
 الناس القريبة من البلدة الٍب نزل عليها العدو.

 .يلزمهم ُب األصح
 أي يلزمهم اعبهاد والنفّب لنجدة ىذه البلدة.

 .إن وجدوا زادًا ومركوابً اؼبوافقة بقدر الكفاية 
 يعِب بلدة من بالد اؼبسلمْب ىجم عليها العدو، 

دين بدون إذن حٌب العبيد والنساء واألوالد واؼبَ يلزم كل الناس أن تدفع كما قلنا 
بلدان الٍب حوؽبا أيخذوا نفس تدفع، من حول البلدة من ِعزب و  وكل الناس
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مسافة قصر ىذه بلد وؼبسافة أخرى بلد أخرى على  ، لكن لو مشيناكماغبُ 
 خالف الفقهاء ُب مسألة القصر ومسافة السفر،

أن أيتوا ؼبساعدهتم إن مل يكفي أىل ىذه اؼبوافقة البلد األخرى ىذه يلزمهم 
واؼبؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضو دمائهم،  تكافأتألن اؼبسلمْب أصاًل  البلدة،
فإذن أىل البلد ىذه سيكفوا  الدين فعليكم النصر، ، وإن استنصروكم ُببعضاً 

 يؤدوا ما عليها. إذن ويصدوا اعبيش الغازي، 

أىل البلدان األخرى فبن على مسافة قصر يلزمهم نفّب بشرط  ؟لن يكفوا وحدىم
 أن جيدوا مركواًب وسيلة تنقلهم ألن اؼبسافات طويلة.

 جيدوا قدرة وكفاية أهنم يساعدوىم.
 )أي الِعزب والبالد واؼبدن الصغّبة الٍب حوؽبم( ها ومن يليهمإن مل يكف أىل 

 . دفعاً عنهم وإنقاذًا ؽبم

إىل أنو ال )يقصد اؼبدن الٍب على مسافة قصر(  تنبيو : أشار بقولو بقدر الكفاية
م كفاية سقط اػبروج عن جيب على اعبميع اػبروج بل إذا صار إليهم قوم فيه
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 (ٕٕٓ: ٖٛٓ/ٗ ىـ . )مغُب احملتاجاالباقْب .

 : تنبيو

( فرض الكفاية إذا مل يقم بو أىلو وتركو اعبميع أٍب كل من ال عذر لو من ٔ)
 .األعذار السابق بياهنا

 يعِب نقول فرض كفاية جهاد الطلب، كل الناس تركتو إذن كل من يقدر أيٍب،
 من ال يقدر أو اؼبعذورين ىم فقط من ليس عليهم شيء، من ىم؟

 جهاد(، )ألن ليس عليهن والنساء الوالدين( )إبذن من الصبيان 
واؼبرضى وةّبىم . ذكره النووي ُب  )ألنو البد من إذن سيده(واؼبدين والعبد 

 روضة الطالبْب .

 .عل اػبلفاء الراشديندليل أن جهاد الطلب فرض كفاية فِ  (2)
 ،يعِب من قال أن جهاد الطلب ىذا فرض عْب مل ينظروا إىل وقائع التاريخ

اعبيوش للشام، كر الصديق هنع هللا يضر كان بيحكم اؼبسلمْب ُب اؼبدينة وأرسل أبو ب
 ، يوش إىل العراقوأرسل اعب
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 ؼباذا مل خيرج ىو طاؼبا فرض عْب؟
 عمرو بن اػبطاب ؼباذا مل خيرج ُب كل الغزوات؟

 ؟خيرج ُب كل السرااي ا ملالنيب ملسو هيلع هللا ىلص ؼب
  ملسو هيلع هللا ىلص قال:كبن قلنا حديث قبل ذلك أن النيب

ولوال أن أشقَّ على أمٍب ما قعدُت خلف سريٍَّة ، ولَوِددُت أين ُأقَتُل ُب سبيِل هللِا 
 . ٍب ُأحيا ، ٍب أُقَتُل ٍب ُأحيا ، ٍب أُقَتلُ 

 الراوي : أبو ىريرة | احملدث : البخاري | اؼبصدر : صحيح البخاري

 : ]صحيح[ | خالصة حكم احملدث ٖٙالصفحة أو الرقم: 
أي كان خرج ُب كل السرااي، ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان بيخرج بنفسو ُب الغزوات 

 رسل ؽبا قادة،الكربى والسرااي كان يُ 
قام بو إذا  فرض كفاية فإذن ىذا دليل واضح أن الفعل العملي على أن اعبهاد
 ومنهم  قْبالباسقط عن البعض ىذه السرية أو ىذا اعبيش أو ىذه اجملموعة، 
 اػبلفاء الراشدين مثال.
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 .دليل أن جهاد الطلب فرض كفاية فعل اػبلفاء الراشدين (2)
وحكى القاضي عبد الوىاب فيو اإلصباع ولو فرض على األعيان لتعطل اؼبعاش  

 .. أفاده الشربيُب ُب مغُب احملتاج
 تكون شغلتنا طوال حياتنا حٌب منوت ؾباىدين فقط.

بذلك يكون مذىب  ن كالم اإلمام النووي واإلمام الشربيِب،بذلك يكون انتهى م
 الشافعية.

الواقع سنأٌب  إسقاط لكننا اآلن نتحدث ُب جهاد الدفع وجهاد الطلب، أما ُب
 للتحدث عن مراحل اعبهاد وأي مرحلة الٍب كبن عليها وستأٌب بعد قليل.

يء يدافع بو عن أعزل معو سكينة مطبخ أو معو أي ش واحدنود الكفار نزلوا و اعب
 نفسو، واآلخر معو سالح حديث جًدا مدفع رشاش، 

 سيموت، ويقيناً  لو نزل ووقف أمامو قطًعا
 ماذا سيفعل؟ وىم جيوبوا الطرقات ويفتشوا البيوت، فماذا يكون اغبل؟

 لو علم أهنم يدخلوا إىل البيوت مثل اؼبسلمْب أايم التتار،
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 تسلموا لألسر ال يوجد أسر،اؼبسلمْب أايم التتار كان اؼبفروض أن يس
 كانوا يقتلوا الكل، لنفَبض اآلن اؼبسلمْب ُب العراق،التتار  التتار ال أيسروا أحد، 

ما حيدث ُب اؼبوصل اآلن والقصة الٍب تكررت ُب األنبار والفلوجة وكذا مكان 
 اؼبفروض أن الناس تكون قد فهمتها،

بينسحب من اؼبدن  (ااعبيش العراقي العميل ىذ)القوات العراقية تنسحب 
يَبكوىم قلياًل وأيٌب التحالف الدويل  سيطر عليها،نية، فتدخل داعش وتُ السُ 

يدكوىم ابلطائرات ويدخلوا على  وأيتوا ابغبشد الشعيب )القوات الشيعية(،
 األرض، فداعش تنحسب، ماذا يفعلوا ُب أىل السنة الباقيْب ُب ىذه البالد؟

 وا الباقيْب،هجرّ نضمْب ؽبم فيذحبوىم ويُ نتم مُ يقولوا أنتم من أتيتم بداعش وأ
 والناس أصال من قبل أن أتٌب قوات اغبشد الشعيب بيهربوا،

ويفرةوا اؼبدن السنية من أىلها وابلذات احملافظات التابعة إليران واألماكن الٍب 
 فاآلن ماذا يفعل الناس ُب العراق؟ فيها ذبمعات شيعية ابلذات األنبار،

 هم، اآلن ىم ما بْب انر داعش وانر اغبشد الشعيب أو الشيعية،يدفعوا عن نفس
فليس ؽبم إال هللا، فعال ىم اآلن ؿبتاجْب أن  وانر اعبيش العراقي وىو الطائفي،
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لو ؽبم أن يهربوا فليهربوا، الناس اآلن ربمل على اؼبوصل،  يعودوا لعقالئهم،
 الناس ىناك هترب، ليس ىناك حل إال ىذا، 

 يهربوا، ،رر ُب األنبار وتكرر ُب اؼبوصل وؿبافظة صالح الدينألن األمر تك
 ربوا،أن ميزان اغبرب ليس ُب صاغبهم يه ألن داعش ال يهزروا، عندما وجدوا

 وصل عشرات السيارات،معاىم سيارات الدفع الرابعي، أان رأيت صور من اؼبُ 
عيب اإليراين داعش بيهربوا ألن ىناك ضبلة كبّبة دبساندة األمريكان واعبيش الش

فيدخلوا اؼبوصل بعدما يدخلوا  واعبيش العراقي، ال يستطيعوا أن يقفوا أمامهم،
قتل ليس ىناك أسر، وأنتم قوات اغبشد الشعيب ت اؼبوصل حيدث تطهّب عرقي،

فليس  تروا اؼبسلمْب على النت أيتوا ابلسنة ويعذبوىم ويسلخوىم وما إىل ذلك،
ستسالم افع عن نفسو، ال يستسلم ألن االدإذن ي ىناك احتمال لألسر أصاًل،

بذلك لخ وما إىل ذلك، فيدافع عن نفسو، معناه القتل والتعذيب والتنكيل والس
 نكون انتهينا من كالم الشافعية.
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 ننتقل بعد ذلك إىل كالم اإلمام القرطيب وىو فبثل للمالكية:
ر قطأو حبلولو ابل ى قطر من األقطارقال القرطيب: إذا تعْب اعبهاد بغلبة العدو عل

فإذا وجب على صبيع أىل تلك الدار أن ينفروا وخيرجوا إليو خفافاً وثقااًل ، شباانً 
 ،وشيوخاً ، كل على قدر طاقتو من كان لو أب بغّب إذنو

 ،كثرقاتل أو مُ ومن ال أب لو وال يتخلف أحد يقدر على اػبروج من مُ  
ن على من قارهبم وجاورىم أن كا  ،فإن عجز أىل تلك البلدة عن القيام بعدوىم 

 ،خيرجوا على حسب ما لزم أىل تلك البلدة
 .حٌب يعلموا أن فيهم طاقة على القيام هبم ومدافعتهم 

نفس كالم اإلمام الشربيِب قبل ذلك أهنم مل يستطيعوا أن حيجبوا فيكون اؼبدن 
 اجملاورة.

 .حٌب يعلموا أن فيهم طاقة على القيام هبم ومدافعتهم
 ،دركهم وديكنو ةياثهمل من علم بضعفهم عن عدوىم وعلم أنو يُ وكذلك ك 

 انتبهوا ؽبذه النقطة، مٌب يتعْب اعبهاد؟
 مٌب نقول أن ىذا فرض عْب على ىذه البلدة؟



 

 الرابعةاحملاضرة                                              أصول الدعوة

 معهد شيخ اإلسالم العلمي
 ىـ ٖٗٔٛ/ ٖٗٔٚلعام  الفرقة الثالثة

 

19 

 نجد ىؤالء الناس،عينة تَ ُب انس ُب بلدان أخرى عندىم خربة مُ 
فرض كفاية، واحد خبّب ُب اصطياد الدابابت، ال نقول لو أن اعبهاد ابلنسبة لك 

 تذىب أو ال !!
أنت فيتعّْب  واك، لن يسد أحد ُب ىذا الثغر إالال أحد سيستطيع أن يفعل ىذا س

 عليو، حٌب مل يكن ُب ىذه البلد وكان ُب بلد أخرى ولو بعيدة أنٌب بو،
 ألنو لن ينجز ىذه اؼبهمة سواه، ىناك طائفة مثال الدفاع اعبوي نفَبض يعِب،

أىل البلد يستطيعوا أن يصدوا اؽبجوم الربي ولكن ماذا ابلطائرات، ىناك جوم و 
 سيفعلوا ُب الطائرات، البد من الدفاع اعبوي، 

 ومن ُب الدفاع اعبوي يتعْب عليهم أن يقوموا هبذه اؼبعركة وىكذا.
 ،وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوىم وعلم أنو يدركهم وديكنو ةياثهم

لهم يد على من سواىم ولو قارب العدو لزمو أيضاً اػبروج إليهم فاؼبسلمون ك 
مى البيضة دار اإلسالم ومل يدخلها لزمهم أيضاً اػبروج إليو حٌب يظهر دين هللا وربُ 

 . ف  اغبوزة وخيزى العدو وال خالف ُب ذلكوربُ 
أيضاً على اإلمام  من واجب اعبهاد فرضٌ  )من كالم اإلمام القرطيب( وقسم اثن
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ة مرة خيرج معهم بنفسو حٌب يدخلوا ُب اإلسالم أو إةزاء طائفة إىل العدو كل سن
 يعطو اعبزية عن يد ، 

عتاد عند اػبلفاء إلظهار عز اإلسالم اؼبُ  ىذا أريد أن أقول غبضراتكم أهنم كان
 والقيام بواجب الشرعي الذي عليهم وىو جهاد الطلب، وفرض الكفاية ىذا،

 ضبلة على بالد الكفار، سنةيقول أنك تفعل ُب كل 
 ُب األندلس اظبو الصيفيات والشتوايت، شهورة جداً ن مكا

 يعِب كل سنة ضبلة ُب الصيف وضبلة ُب الشتاء جيهز نفسو فيهم،
 س الناس أنو خارج بنفسو ؽبذه الغزوة،مّ كل سنة خيرج اإلمام وحيُ 

قبل اؼبتطوعْب ُب اعبيش وخيرج بنفسو لقتال األعداء وىم وقتها يكونوا على ويَ 
ناوشات وىجوم على بعض اؼبدن سالمية وكانوا يفعلوا مُ حدود الدولة اإل

سَبدوا اؼبدن الٍب أخذىا الكفار وحياولوا يفتحوا اإلسالمية، فاؼبسلمْب كل سنة يَ 
وبقى ىذا األمر على سجال شبان قرون ُب األندلس على مدن جديدة، وكل سنة 

فارس ومع ذلك، ونفس الكالم أيًضا اؼبناطق الداخلة بْب حدود اؼبسلمْب مع 
 الروم ومع اؽبند ومع التتار ومع الصْب، 
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 كل سنة ىكذا، فيقول أنو جيب كل سنة مرة خيرج معهم بنفسو أي اإلمام،
 حٌب يدخلوا اإلسالم أو يعطوا اعبزية عن يد.

 
وىو إخراج اإلمام طائفة بعد طائفة وبعث السرااي ُب  ،ومن اعبهاد ما ىو انفلة
 .واإلرصاد ؽبم ابلرابط ،فرصةوعند إمكان ال ،رةأوقات الغِ 
 ندوز( أي قوة صغّبة تعمل عملية نوعية ضد اؼبشركْب، اوىي )الكوم

 تفّت ُب عضدىم، أو تعمل عملية تسهم ُب جراح األعداء،
 ،منهم ةفلةرة يعِب حْب ، ُب أوقات الغِ أو أتسر منهم أو أتخذ من مقاتليهم

ر اعبيش اؼبصري وانسحابو وانكسا ٚٙستنزاف، بعد ُب زمننا اؼبعاصر حروب اال
 عيد تكوين اعبيش من جديد،القناة، بدأ صبال عبد الناصر يُ الغرب و و 

 ل نَبكهم انئمْب ُب سيناء؟يد اعبيش من جديد ونستعد للحرب، ىعفحٌب نُ 
 ال، البد أن نعمل عمليات نوعية، كان يعمل عمليات من ىذا النوع،

 وتعود، قوات كوماندوز تنزل ُب شرق القناة تضرب ضربة
 ستنزاف،عاصر يسموىا حروب االوليس قتال مباشر وحرب، ُب التاريخ اؼبُ 
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 دمرة إيالت، وتدمّب اغبفار اإلسرائيلي،عملية تدمّب اؼبُ 
 عمليات من نفس النوع.

 رة،إذن اإلمام خُيرج طائفة بعد طائفة، وبعث السرااي ُب أوقات الغِ 
 ل شيء، فتضربو ضربة.ستكْب وانئم وال تفعتوقع أنك مُ فالعدو يكون مُ 

 .وإظهار القوة ُب موضع اػبوف واإلرصاد ؽبم ابلرابط ،وعند إمكان الفرصة
اإلرصاد ؽبم ابلرابط كبن ربدثنا قبل ذلك عن فضائل اعبهاد واجملاىدين ربدثنا عن 

 فضل الرابط، والرابط ىو حرس اغبدود،
 رة،ى حْب ةِ األماكن الٍب تكون بيننا وبْب األعداء وفبكن يهجموا منها عل

حديثة وأجهزة اؼبراقبة حٌب كبذر  رصدّ فنحن نضع الناس اػباصْب بنا أبجهزة تَ 
 منهم.

فإن قيل كيف يصنع الواحد إذا قصر اعبميع قيل لو يعمد إىل أسّب واحد فيفديو 
فإنو إذا فدى الواحد فقد أدى َب الواحد أكثر فبا كان يلزمو ُب اعبماعة فإن 

 .اء األسرى ما أدى كل واحد منهم إال أقل من درىماألةنياء لو اقتسموا فد
يريد أن يقول أن يفعل ما يقدر عليو، فبكن واحد يقوم بعمل عملية نوعية وواحد 



 

 الرابعةاحملاضرة                                              أصول الدعوة

 معهد شيخ اإلسالم العلمي
 ىـ ٖٗٔٛ/ ٖٗٔٚلعام  الفرقة الثالثة

 

23 

 فقط كوماندوز أيسر واحد من اؼبشركْب، فنفدي بو أسّب.
نقول ؽبم من عندان أمام من عندكم، فّبيد أن يقول لك أن العمليات النوعية 

 واحد ماذا يفعل أمام جيش، تكون بفردفبكن 
 لن يقف للجيش بصدره!! يعمل شيء واحد فقط ويعود،

 سر أسّب ويفدي بو واحد من أسرى اؼبشركْب.فبكن أن آي
 ويقول أنو فبكن ىذا الشخص الواحد يغزو بنفسو،
 والغِب ال يستطيع أن يغزو بنفسو فجّهز ةازاًي.

 .ويغزو بنفسو إن قدر وإال جهز ةازايً  
" من جهز ةازايً فقد ةزا ، ومن خلفو ُب أىلو خبّب فقد   عليو وسلمقال صلي هللا

 ةزا "
 صحيح مسلم : اؼبصدر | مسلم : احملدث | زيد بن خالد اعبهِب : الراوي

 صحيح : خالصة حكم احملدث | 1895 :الصفحة أو الرقم
ىـ.)تفسّب ا. يكفومالو ال يَ  غِبالصحيح وذلك ألن مكانو ال يُ ُب أخرجو  

 (.ٜٜٕٔ-ٜٜٕٓ/ٗرطيب الق
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ىذا أي ؼبن خلف ةازاًي ُب أىلو خبّب، إذن عندان مرتبة أنو يستطيع أن يغزو 
 فيخرج ويغزو بنفسو.

 ال يستطيع أن يغزو ومعو مال جيهز ةازاًي، يشَبي لو سالح وجيهزه وخيرجو، 
ة ألن اآلن أريد أن أقول غبضراتكم أننا ربدثنا وسيأٌب أيًضا الكالم عن مسألة اؼبائ

 ومٌب جيوز الفرار، هنزاملالمن اؼبسلمْب أمام اؼبائة من اؼبشركْب ومٌب جيوز 
والعدد وما إىل ذلك، وقلنا أن ُب اغبروب اغبديثة األمر مل تعد القوى تقاس 
 ابألفراد فقط، ولكن تقاس دبقاييس أخرى، مثل العتاد وما إىل ذلك،

 فممكن واحد راكب داببة يهزم مائة معهم رشاشات، 
 ن الداببة حصينة، ومصفحة والرشاشات لن تفعل معها شيء،أل

 فالغزو ابؼبال أصبح مهم جًدا، اآلن أةلب دول العامل ما عدا دول معينة،
 بتنفق أكرب إنفاق ُب موازنتها العامة على السالح،

 أكرب دولتْب ُب العامل يشَبوا سالح السعودية واإلمارات،
 ريكا وروسيا وبريطانيا،ُب العامل بيبيعوا سالح أم أكرب دول

 إذن اعبهاد ابؼبال أو إنفاق اؼبال للجهاد ىذا مهم جًدا،
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 ألن اعبهاد اليوم كلو قائم على السالح اغبديث واؼبتطور،
حللْب وُب قضية ىامشية ولكن فبكن حضراتكم تسمعوىا ُب كالم بعد اؼبُ 

 السياسْب يتكلموا عن أجيال اغبروب،
 قول أننا نتعرض غبروب اعبيل الرابع،حٌب الرئيس ُب بعض خطاابتو ي

 ما موضوع حروب اعبيل الرابع ىذا؟
 اؼبؤرخْب العسكريْب يقولوا أن اغبروب مرت أبربعة مراحل،

ىذا ديسك سيف أو رمح، وىذا ديسك  حروب اعبيل األول وىو فرد أمام فرد،
ان اظبها حروب إذن اغبروب ُب زمان النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع اؼبشركْب ك سيف أو رمح،

 ،اعبيل األول، فهي تعتمد على القوى البدنية
 ن قوتو قوية يغلب حٌب لو سالحو أضعف قليال،الشجاع يغلب، مَ 

 يعِب سيفو ضعيف قليال ولكن ىو شجاع وسيغلب،
ذلك، وىذا ابؼبقاييس الدنيوية البحتو ال نتحدث عن اؼبقاييس اإلديانية وما إىل 

حروب اعبيل األول العدد األكثر يغلب واألشجع ابؼبقاييس الدنيوية البحتة 
 يغلب.
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 حروب اعبيل الثاين بدأ يظهر فيها اؼبنجنيق واؼبدافع،
 وىي ؿباولة ربطيم قوة اػبصم قبل اإللتقاء اؼبباشر،

 ثنْب يضربوا بعض ابؼبدافع وابؼبنجنيق،كبن مازالنا بعيد عن بعض واال
 لفرنسية،ىذه اغبروب مثل حروب اؼبماليك وقبل اغبملة ا

 وأيًضا ُب زمن اغبملة الفرنسية كانت بدأت تظهر اؼبدافع،
 لتقاء اؼبباشر فهذه تسمى حروب اعبيل الثاين،قبل اال

 ولكن ليست ىي العامل األوحد، كانت القوة البدنية موجوده ومهمة
 أصبح من معو مدافع ومنجنيق أحدث وأقوى فبكن يغلب،

 و.حٌب لو اآلخر أشجع منو وجيشو أكرب من

ستخبارات وعلى اغبروب السريعة ل الثالث تعتمد على الطائرات واالحروب اعبي
 اػباطفة، مثل اغبرب العاؼبية األوىل والثانية،

 ىذه حروب جيل اثلث، طائرات واستخبارات، 
ستخبارات ابلطائرات واال ،أمريكا وروسيا وبريطانيا ةلبوا األؼبان والنازيْب بذلك

 حبروب اعبيل الثالث،وما إىل ذلك، ىذه تسمى 
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 اب ىي:تّ حروب اعبيل الرابع الٍب يتحدث عنها الرئيس وبعض اؼبثقفْب والكُ 
استخدام صباعات ؿبدودة العدد إلضعاف قوة جيش نظامي بعمليات خاطفة 

جتماعية تخدام إمكانيات عسكرية وثقافية واعة دون مواجهة مباشرة، واسسري
 سمى حروب اعبيل الرابع،وسياسية إلحداث بلبلة ُب البلد، ىذه ت

 ال يوجد مواجهة مباشرة، فبكن دولة ابلكامل تسقط من ةّب حرب،
 كيف؟ دبجموعة خونة وعمالء وإهناك ألطراف البلد،

 ارب؟يعِب ىو اعبيش اؼبصري ُب سيناء من حيُ 
 ارب األشباح، ضع العدة والعتاد كيفما تشاء،حيُ 

 ضباية شديدة جًدا،وطبًعا ىام جًدا تسليح أفراد اعبيش وضبايتهم 
 لكن ُب النهاية على ماذا سيدافع!!

 ضرب،و جيد ىجوم من كل النواحي ة ىو فجأ
بد من عمليات واسعة وسبشيط اؼبنطقة وطبًعا اؼبنطقة طبيعتها جبلية صعبة  فال

 جدا.
 فأان أريد أن أقول أن ىذه تسمى حروب اعبيل الرابع، 
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 ب العصاابت،أو ساعات يسموىا حر  فهي ليست مواجهة مباشرة
 ،منتصرفحرب العصاابت ىذه ليس فيها 

فالقوات تواجو ىؤالء قليال وكل فَبة نسمع أن اعبيش يقوم حبملة للقضاء على 
 إرىايب، ومقتل ...، أال ينتهي ىؤالء الناس!!ٓٓٙاإلرىابيْب، ومقتل 

 يعِب اإلرىابيْب ىؤالء ال ينتهوا، كل فَبة ضبلة وانس سبوت،
 كمْب وشبابنا ورجال اعبيش ديوتوا،  وبعد قليل ىجوم على
ون ىناك ضبلة موسعة كبّبة للقضاء على ىذا، ستبقى ىكذا إىل ما شاء هللا، أو تك

 قالء،أو يُبحث وىذه أيًضا أحد عالمات اإلستفهام الٍب يطرحها العُ 
 أن انس هبذا التنظيم والتخطيط وىذا السالح مستحيل أن يكونوا بقوة ؿبلية،

 ولية تدعمهم، استخبارات دولية وإمداد ابلسالح،أكيد ىناك قوة د
فنرى من أين أيٌب السالح ؽبم ونقطعو، والقوة الٍب سبد ىؤالء نوقفها عند حدىا، 

 وىذا التنظيم سينتهي، سيأخذوا وقت ولكن ُب النهاية سينتهوا،
ىناك بعض الصحفيْب عملوا تتبع للعمليات الٍب سبت ضد اعبيش اؼبصري ُب 

 أايم حسُب مبارك حٌب اآلن، رقم مهول !! سيناء فقط من
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 وأعداد مهولة وكبّبة،ىل تذكرون حادثة كرم القواديس 
ويهجموا بسالح نوعي بعضهم يدخل دبدافع ىاون وصواريخ مضادة للدابابت 

 وصواريخ مضادة للطائرات!! من أين أتوا بكل ىذا!! وكيف عربت!!
ك حل سوى أهنا أتٌب ؽبم من البحر اؼبتوسط غلقة، فليس ىناأنفاق ةزة؟ األنفاق مُ 

 أي من ساحل العريش من دولة أجنبية،
فليس ىناك حل سوى ىذا، ألن أنفاق سيناء تقريًبا األنفاق الٍب بيننا وبْب ةزة  

غلقة، وحاول اعبيش أيًضا أن يقوم بعمل حواجز مائية حٌب دينع األنفاق كلها مُ 
 وما إىل ذلك،الٍب ُتدخل السالح وحيدث منها هتريب 

 ومع ذلك ىذه األسلحة مازالت تدخل!! من أين!!
 عن أجيال اغبروب، كبن اآلن نتعرض غبروب اعبيل الرابع، إذن ىذا استطراد

 ليس ىناك جيش أمام جيش، ؾبموعات رُبدث بلبلة ُب البلد،
فسهم شباب الثورة إلحداث قالقل لذلك اآلن يتهموا بعض الذين يسموا أن

 لبلد، ولألسف بعضهم تدرب خارج مصر،نقسامات ُب اوا
تدربت، وليس اهتامات فهي وقائع  اأبريل أهن ٙهتامات عبماعة يعِب ىناك ا
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وحقائق أهنم تدربوا ُب صربيا ؼبواجهة أنظمة ديكتاتورية وإحداث ثورات وما إىل 
 ذلك، فهذه اعبماعات تتدرب إلحداث ثورات،

 سلمْب اؼبقطوع إبسالمهم،وصباعات مسلحة تتدعي اعبهاد وتقتل جنود اؼب
 وُب النهاية البلد دخلت ُب نفق مظلم.

قابل السلطة عندما تستغل ىذه األحداث إلحداث قمع وتضييق ذباه اؼبُ ُب اال
 أو، ىذا ُب الوقت نفسو ةّب منطقي،  أو  اغبرايت أو

 سميها أهنا ُب حالة حرب وُب حالة شد وجذب،صحيح أن البلد فبكن نُ 
كم على هتام األبرايء وال سجن األبرايء وال اغبُ اه أن يتم اولكن ىذا ليس معن

 األبرايء!!
 ىاجم العدو اغبقيقي، ففي الواقع كبن فعاًل ُب نفق مظلم،
 البلد تتعرض غبرب من حروب اعبيل الرابع فعاًل، 

والسلطة والنظام اغباكم بيستغلوا الظروف ىذه وىو فعاًل واقع ُب مأزق لكن 
 ام قبضتو اغبديدية على كل مقاليد األمور ُب البلد.بيستغل الظروف إلحك
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 جزء من حروب اعبيل الرابع قطًعا، ٔٔ/ٔٔو 
ألن لن تقوم ثورة مرة أخرى ُب مصر طاؼبا اعبيش على قلب رجل واحد ُب اذباه، 

، انظر بوصلة اعبيش إىل أين ذاىبة تعلم أين تذىب ٚ/ٖأو  ٙ/ٖٓيناير و ٕ٘
 البلد.

 لطة وىو أحد أبنائهم!!لى عن رأس السُ اعبيش سيتخ ٔٔ/ٔٔففي 
 حافظْب الذين ىم كلهم لواءات والوزراء الذين كلهم لواءات!!أم سيتخلى عن اؼبُ 

وىي القيادة والنظام يرى أن  فالبلد إىل حد كبّب ربكمها اؼبؤسسة العسكرية،
، أان ةّب موافق ينفعوا حرب واؼبدنيْب مل ليس ىناك حل سوى ىذا، ألننا ُب حالة

لى ىذا الكالم، أان فقط أقول لك أنو يفكر هبذه الطريقة، ىو يفكر بطريقة أن ع
 لواء،ر سبوين مدين مل ينفع، فأتينا بــأتينا بوزي اؼبدنيْب مل ينفعوا،

 أتينا دبحافظْب مل ينفعوا فأتينا ابللواء،
ىم من سينفذوا خطة الدولة ىم الصرامة العسكرية وقوة اعبيش فاللواءات 
حكم بوزراء ودبحافظْب ورؤساء أحياء قتصادي، فالدولة ُب النهاية بتُ للنهوض اال

و ....، حٌب أن كثّب من األزمات الٍب نراىا يتدخل  ...ورؤساء قطاعات و
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 اعبيش غبلها.
 اللنب سيحلو اعبيش، السكر سيحلو اعبيش وىكذا،

 عبيش،أيٌب هبا ا ،ستورد أو ال نستطيع أن أنٌب هبااألجهزة الطبية الٍب ال تُ 
ُب البلد وىي  اً نضباطمات لن حيلها إال أكثر اؼبؤسسات اىو يفكر بطريقة أن األز 

 اؼبؤسسة العسكرية.
 ربكمها اؼبؤسسة العسكرية،ففي النهاية البلد 

 سينزلوا ليس ضد رأس النظام ولكن انزل ضد اؼبؤسسة العسكرية، ٔٔ/ٔٔ
انحية  كبياز اعبيشإال اب تمن قريب وال من بعيد قبح ليس ىناك ثورة ُب العامل ال

 ُب موقف اغبياد، الثوار أو على األقل يقف
 وكبن نتحدث عن العامل كلو، ال توجد ثورة تنجح ضد جيش،
 ألن الناس بصدورىا العارية كيف ستقف أمام اعبيوش؟

 ستثناء،ث طبًعا ُب االنقالب الَبكي كان اما حد
 ستثناء فقط ولكن ىناك  مالبسات كثّبة،ليس ا

تجزر ُب البلد ولو أنصار   حكم أردوةان وحزب العدالة والتنمية كان مُ أصاًل 
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 كثّبة، ولو أنصار داخل اؼبؤسسة العسكرية،
 نقالب الفاشلة مل جيهزوا ؽبا جيًدا،ومن عملوا ؿباولة اال

 نقالب عسكري،ية ُب اعبيش، ففي الواقع مل يكن اومل يكونوا أةلبية وأكثر 
عموم ف ،نتخبةعبيش ضد اؼبؤسسة اؼبدنية اؼبُ نقالب بعض طوائف اولكن كان ا

 الناس نزلوا ضده وبقية اعبيش والقوات وىذا ظهر بعد ذلك وصرحوا بو،
دربْب بشكل خاص أن حزب العدالة والتنمية كان عنده قوات خاصة أو انس مُ 

 ىذا األمر. مثل ؼبواجهة

 .منكم ال ينزل أحد ٔٔ/ٔٔأن  :فالقصد أن أقول

 

 

(: بيان كيفية فرض اعبهاد فاألمر فيو ٜٛ/ٓٔبدائع الصنائع )قال الكاساين ُب 
 ،ال خيلو من أحد وجهْب إما إن كان النفّب عاماً وإما إن مل يكن

ومعناه أن يفَبض على صبيع من ىو من  ،فإن مل يكن النفّب عاماً فهو فرض كفاية 
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 .أىل اعبهاد
 :لكن إذا قام بو البعض سقط عن الباقْب لقولو تعاىل 

ضََّل اّلّلُ اْلُمَجاِىِديَن أبَِْمَواؽبِِْم َوَأنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُكالِّ َوَعَد اّلّلُ فَ  }
 [.ٜ٘النساء:] {اغْبُْسَُب 

ولو كان اعبهاد فرض عْب ُب األحوال كلها ؼبا وعد هللا القاعدين اغبسُب ألن 
 .القعود يكون حراماً 

تشابو ولكن ىو رة أخرى، ستالحظوا أن الكالم مُ ىو يرجع ويعيد نفس الكالم م
 يعيده على اؼبذاىب األربعة.

قالو على اؼبذىب الشافعي، وقالو على اؼبذىب اؼبالكي واآلن نقولو على اؼبذىب 
 نفي، اإلمام الكاساين.اغبَ 

ولو كان اعبهاد فرض عْب ُب األحوال كلها ؼبا وعد هللا القاعدين اغبسُب ألن 
  .اماً القعود يكون حر 

ُهْم َطآئَِفٌة  } وقولو نـْ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَينِفُروْا َكآفًَّة فـََلْواَل نـََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
يِن َولُِينِذُروْا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَلْيِهْم   [ٕٕٔالتوبة:] {لِّيَـتَـَفقَُّهوْا ُب الدِّ
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اإلسالم وإعالء الدين اغبق ودفع شر  رض لو اعبهاد وىو الدعوة إىلوألن ما فُ 
 .الكفرة وقهرىم حيصل بقيام البعض بو

 يعِب اؼبقصود من اعبهاد فبكن ؾبموعة تعملو، 
اعبهاد ليس ةاية ُب ذاتو ولكنو وسيلة إلعالء كلمة هللا عز وجل ودفع شر  

 الكفرة.
 ُب وكذا النيب صلي هللا عليو وسلم " كان يبعث السرااي " ولو كان فرض عْب 

توىم منو القعود عنو حبال وال أذن لغّبه ابلتخلف عنو األحوال كلها لكان ال يُ 
 .حبال

 .باح للعبد أن خيرج بغّب إذن مواله: وال يُ  اإلمام الكاساين قال 
 ألن العبد مشغول خبدمة سيده.

 .وال اؼبرأة بغّب إذن زوجها 
 ، وإال فهي ال زبرج.وقلنا اؼبرأة ُب حالة إن ُعلم منها أن ىي تفيد أو تنفع

وكذا الولد ال خيرج إال إبذن والديو أو أحدمها إذا كان اآلخر ميتاً ألن بر الوالدين 
 .قدماً على فرض الكفايةعْب فكان مُ فرض 
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 سافر لسوراي،الذي يُ تنزيل على الواقع أيًضا الشباب 
ة لو افَبضنا أن اعبهاد ُب سوراي ىناك طوائف على مذىب أىل السنة واعبماع

 جرم وىكذا،وتقاتل ُب اؼبعمعة اؼبوجودة ىناك ضد الروس وضد نظام بشار اؼبُ 
 اعبهاد ُب حقو فرض عْب أم فرض كفاية؟ ،الشباب الذي سيخرج ىناك

 فرض كفاية، إذن البد أن يستأذن والديو، إن مل أيذن لو والديو فال خيرج،
 فرض كفاية ؼباذا؟

 ُب حق، تعْبدة لو، فهو ليس مُ أواًل ألنو ال قبَ 
سوراي كثّب من الناس ىاجروا خارج سوراي  ،ألن اعبهاد أو الوضع ُب سوراي اآلن

 تبقي اؼبقاتلْب،خاصة ُب حلب وةّبىا من اؼبدنيْب واؼبُ 
 ىؤالء اؼبقاتلون قبدهتم ال تكون ابلبدن فقط،

ىم ال طاقة ؽبم إال بفضل هللا عز وجل وضبايتو ؽبم  ىم ؿبتاجون سالح، يعِب مثالً 
 الطّبان، يعِب ماذا يفعلوا أمام الطّبان!! أمام

ىو بشار األسد منذ أن قامت ىذه الثورة وىو يرميهم وبشيء يسمى ابلرباميل 
 اؼبتفجرة، حٌب ال يضرهبم ابلصواريخ،
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 ماذا يفعلوا؟ شيء يسمى ابلرباميل اؼبتفجرة،
 ن،أيتوا برباميل وديألىا ابؼبتفجرات وحيدفوىا من الطيارة، وتقع ُب أي مكا
 يعِب موضوع الرباميل اؼبتفجرة ىذا ىو سالح بشار ُب القتال، 

 يرموا براميل مليئة ابؼبتفجرات وليس صواريخ،
 وجهة ؽبدف.ألن الصواريخ تكون مُ 

 رب ُب سوراي أشد األسلحة عندىا بطًشا وفتًكا،طبًعا روسيا اآلن ذبُ 
 دمر ما ربتو أيًضا،دمره كلو وتُ قنابل الفراةية الٍب هتبط على اؼببُب السكِب تُ 

 فر الٍب ربدث نتيجة سقوط القنبلة شيء ةريب جًدا،انظر إىل اغبُ 
 ء والسراديب الٍب تستخىب الناس هبا،دمر اؼبخاىبوذلك حٌب تُ 
 ء أو سراديب،ة الناس تنزل ربت البيوت ُب ـباىبعندما ربدث ةار 

 يقولوا ىذه أيًضا نريد أن هندىا عليهم،
 الفراةي لتدمر مبُب ابلكامل دبا أسفلو، فتحدث دبا يسمى ابلتفجّب

 اآلن األخوة والناس واؼبنكوبْب ُب سوراي ماذا يفعلوا؟ أريد أن أذىب ألساعدىم؟
 دبال أو سالح فبكن ىذا من ىنا، ؟دباذا ستساعدىم
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 اغبرب ليست حرب بدنية، ،لكن ستساعدىم ببدنك
ابلقوة جزاه هللا خّبًا ىذه حرب ابلطائرات، فأان أرى أن قبدة أىل سوراي ال تكون 

 إمنا ىي فرض كفاية.
 إذن لو شاب يستأذن والديو.

 

وكذا الولد ال خيرج إال إبذن والديو أو أحدمها إذا كان اآلخر ميتاً ألن بر الوالدين 
 .قدماً على فرض الكفايةفرض عْب فكان مُ 

 .فّب عاماً ىذا إذا مل يكن النَ  
ستأذن أبوك شاب ُب سوراي لن نقول لو إعِب لو كبن قلنا لو مل يكن نفّب عام، ي

 .وأمك!! يدافع عن أىلو وعن أسرتو
فأما إذا عم النفّب أبن ىجم العدو على بلدة فهو فرض عْب يفَبض على كل  

 عليو لقولو واحد من آحاد اؼبسلمْب فبن ىو قادرٌ 
 .قيل نزلت َب النفّب ،[ٔٗالتوبة:] {اْنِفُروْا ِخَفافًا َوثَِقااًل  } 
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َن اأَلْعَراِب َأن يـَتَ  } وقولو َخلَُّفوْا َعن رَُّسوِل َما َكاَن أِلَْىِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوؽَبُم مِّ
 .[ٕٓٔالتوبة:] {اّللِّ 

باح للولد أن خيرج بغّب فيخرج العبد بغّب إذن مواله واؼبرأة بغّب إذن زوجها وكذا يُ 
 . إذن والديو .أىـ. ـبتصراً 

 كاساين يعِب كالم اغبنفية.انتهى بذلك كالم اإلمام ال
(: عند قول ٖٗٚ-ٖٙٗ/ٛغُب )ُب اؼبُ  )يعِب وصلنا للحنابلة( قال ابن قدامة

 اػبرقى : 
 غِب من كتب ابن قدامة ىو من أمهات كتب اغبنابلة ومن أمهات الكتبكتاب اؼبُ 

) أي    ئمة يقول " مل تطب نفسي ابلفتياعند أىل العلم، يعِب حٌب بعض األ
يب ألن أفٍب( إال عندما أتيت بتمهيد ابن عبد الرب، واؼبغِب البن  نفسي مل أتٌب

 قدامة.
 ستوعبتهم،الكتابْب وأصبحوا عندي وقرأهتم واعندما أتيت هبذين 

بدأت ُب الفتوى، فكتاب اؼبغِب البن قدامة ىذا ىو من أعيان كتب اغبنابلة وُب 
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 تصر اػبرقي،مًب، واؼبًب اظبو ـبُ ــح لرّ الواقع ىو شَ 
 يقول ىنا:  فهو

 واعبهاد فرض على الكفاية إذا قام بو قوم سقط عن الباقْب ،
 -: ويتعْب اعبهاد ُب ثالثة مواضع )ابن قدامة( قال 

 .أحدىا : إذا التقى الزحفان
 عضد اعبيش،  مكان حٌب ال يهرب وال يفتّ فبكن يضربو ُب

 من الكبائر.إمنا ارتكب كبّبة  افهو ليس كافر  يضربو ُب ساقو لكن ليس ُب مقتل
 لكن التعليمات والقوانْب العسكرية ىم يقولوا أن العسكري يهرب يُقتل،

 ال!! شرًعا ال يُقتل ألنو ليس بكافر.
 .مرُ وتقابل الصفان حَ  أحدىا : إذا التقى الزحفان

ُب عضد اعبيش  ىو فعل كبّبة من الكبائر، الكبّبة الٍب فعلها ىذه فبكن أن تفتّ 
 آخرين، وتكون سبب ُب مقتل انس

تركها وذىب فاألعداء دخلوا من ىذه  كبن كلفناه بتحصْب نقطة، والرقابة فيها،
 النقطة وحصلت ُسلمة ُب صفنا بسببو،
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 يتعاقب عقاب عسكري حُيبس مدى اغبياة وىكذا،
 فبكن ُيضرب ولكن ليس ُب مقتل، وهللا أعلم،

ذه معركة وفبكن يُعاقب لو كان ىروبو ىذا أبنو فبكن أن يقول للجنود أن ى
 خاسرة ولن نقدر عليهم وننجو بنفسنا وما إىل ذلك،

 ُب عضد ابقي اعبنود فالبد أن يصمت، كيف؟ سيفتّ 
 حُيبس، ىو أثناء اؼبعركة وليس ىناك وقت، ُيضرب ضربة ليست ُب مقتل،

اضربو ُب رجلو واتركو حٌب تنتهي اؼبعركة وبعد ذلك يتحول حملاكمة عسكرية  
 قتلو !!للتأديب، لكن  ولّ وحيُ 

 عدام،العسكرية فبكن أن حيكوا عليو ابإلأان ال أظن أن ُب احملاكمات 
 ،سيحكموا عليو ابلسجن، لكن القتل ىذا يكون ُب أرض اؼبعركة مباشرةً 

 رف.وال أعلم ىل ىذا قانون عسكري أم عُ 
على من حضر االنصراف وتعْب  مرُ قابل الصفان حَ أحدىا : إذا التقى الزحفان وت

 .معليو اؼبقا
بُـُتوْا َواذُْكُروْا اّلّلَ َكِثّبًا } لقولو تعاىل:   {اَي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْ
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 ،[٘ٗاألنفال:]
 ، [ٙٗاألنفال:] {َواْصرِبُوْا ِإنَّ اّلّلَ َمَع الصَّاِبرِيَن  } وقولو: 

َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفاً َفاَل تـَُولُّوُىُم  اَي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا } وقولو تعاىل: 
 ]٘ٔاألنفال:] {اأَلْداَبَر 

 

 . تعْب على أىلو قتاؽبم ودفعهم الثاين : إذا نزل الكفار ببلدٍ 
 وا فيها وقالوا كل واحد دبا يقدر عليو،صلّ وىذه بقية اؼبذاىب السابقة فَ 

 حٌب الولد واؼبرأة وما إىل ذلك.
 .ذا استنفر اإلمام قوماً لزمهم النفّبالثالث : إ

أو ُب قوم أبعينهم طلبهم اإلمام وقال أن ىؤالء ىم من سيصدوا ُب ىذه اؼبعركة 
 ناس بعينهم، لذلك يلزمهم السمع والطاعة لألمّب.ىناك قبدة عند ىؤالء ال

ُم انِفُروْا ُب َسِبيِل اّللِّ اَي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلكُ } لقول هللا تعاىل: 
ْلُتْم ِإىَل اأَلْرضِ  قـَ  ،[ٖٛالتوبة:]{ ااثَّ

 . " " إذا استنفرًب فانفروا وقال النيب صلي هللا عليو وسلم: 
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 صحيح البخاري : اؼبصدر | البخاري : احملدث | عبدهللا بن عباس : الراوي
 [صحيح] خالصة حكم احملدث | 2783 :الصفحة أو الرقم

 حتياط،سمى االليوم أن ىناك شيء ُب اعبيوش يُ تعلم ا
 حتياط،اعة اغبرب، ىم وقتها اظبهم جنود ائة العامة سظبها التعبىذه ا

 حتياط يعِب تدرب ُب اعبيش فَبة على ضبل السالح،اجنود 
 دة من الزمن للتعبئة العامة،ويبقى على ذمة اعبيش مُ 

 ستدعاء لكل ىؤالء،اقتال وحيتاجوا ىذه القوات حيدث  عندما يكون ىناك
 ستدعاء ومل يذىب؟لو واحد من ىؤالء أتى لو ا

 يكون آٍب، ال يقول أن اعبهاد فرض كفاية، 
 اعبهاد فرض كفاية ولو قام بو البعض ىناك ُب اعبيش سقط عن الباقيْب!!

ظبك أنت، اؼبفروض أننا دربنا طبسة اآلف فرد على سالح ال أنت طُلبت اب
 سالح كذا،اؼبشاه، وعشرين ألف على 

 سلحة اعبيشفاآلن فبكن ىؤالء ال أيتوا فيكون عندان نقص وخلل ُب أحد أ
 إذن ال جيوز أن تتخلف، وفروعو الرئيسية
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 .البد أن يذىبستدعاء من اعبيش لو ا إذن من أيٌب

 
  :سبعة شروطويشَبط لوجوب اعبهاد  *

 .ىـاود النفقة .ة والسالمة من الضرر ووجر و م والبلو  والعقل واغبرية والذكاإلسال
ذر طيب يتقدم طبًعا يوجد اآلن كشف طيب قبل التجنيد، أي واحد فعاًل عنده عُ 

بو، طبًعا ىناك أعذار طبية بسيطة ال سبنع من اعبهاد وال من التجنيد فال 
 يعذروىم.

 زمنة وما إىل ذلك،وىناك أعذار طبية قوية، اؼبصاب أبمراض مُ 
 .ووجود النفقة من الضرر السالمة :فهذا أحد شروط وجوب اعبهاد

 وىذا طبًعا ابلنسبة عبهاد التطوع أو اعبهود الغّب نظاميْب،
 الغّب نظاميْب ؿبتاجْب يصرفوا على نفسهم أي ؿبتاجْب أموال،

 .عليهم ميزانية الدولة ىي من تصرف ،لكن اعبيوش النظامية للدولة
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  :-تنبيهات وفوائد
ويِب( : اؼبختار عندي مسلك األصوليْب قال النووي : قال اإلمام )يعُب اعب (1)

فإهنم قالوا اعبهاد دعوة قهرية فيجب إقامتو حبسب اإلمكان حٌب ال يبقى إال 
 .مسامل ، وال خيتص دبرة ُب السنةأو  مسلمٌ 

 انتبو ىو ىنا يُعّقب على كالم القرطيب لقولو اإلمام البد أن خيرج مرة ُب السنة،
  ُب السنة أو مرة كل سنتْب،ليس شرط مرة ُب السنة، فبكن مرتْب

لو حبيث أنو يغزو الكفار ويدعوىم إىل ال إلو إال هللا دمحم  ما يراه مناسباً  حسب
 رسول هللا.

 .بل وال يعطل إذا أمكنت الزايدة 
 فبكن يبقى السنة كاملة جياىد.

 .وما ذكره الفقهاء ضبلوه على العادة الغالبة 
ُب ضبلة قوية من جيوش اؼبسلمْب تغزو بالد  الغالب أهنم كانوا مرة ُب السنة خيرج

 اؼبشركْب.
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 (.ٜٕٓ/ٓٔ)يعُب قوؽبم جيب ُب السنة مرة ، وىو قول األكثرين( ، الروضة ) 

 .وقال أيضاً لو أسروا مسلماً أو مسلمْب فهل ىو كدخول دار اإلسالم (2)
 .)يعُب ُب كون اعبهاد يصبح فرض عْب( 
 رض عْب لو أسروا واحد من اؼبسلمْب؟يصبح ف ) الكفاية( يعِب جهاد الطلب

 يقول:
 .وجهان أحدمها ال 

 أي يبقى جهاد طلب وىذا فرض كفاية.
 بعيد ، ألن إزعاج اعبنود لواحدٍ  
 سر واحد!!حرك اعبيوش كلها من أجل آيعِب سنُ 

 ،ٓٓٓٔأو  ٓٓٔأو  ٓٔفعندما كبرك اعبيوش كلها سيموت 
 كل ىؤالء من أجل أسر واحد !! ال سبشي.

عض الفقهاء يقول ) إن ُأسر واحد من اؼبسلمْب عند اؼبشركْب وجب ربريك ألن ب
 صبيع جيوش اؼبسلمْب الستنقاذه(،

عتصم حرك اعبيوش كلها من أجل واحدة قالت اؼبُ  :وىم يستدلوا ابلوقائع التارخيية
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 )وامعتصماه(، ىذه وقائع ال أنخذ منها أحكام،
 لف حٌب تُنقذ واحد!!األحكام ُب الشرع، والشرع يقول أنك سبّوت أ

 ألن إزعاج وربريك اعبنود لواحدٍ  ال ديكن، فهذا ال، يعِب ال يتعْب اعبهاد حينئذٍ 
 ستنقاذ واحد من األسرى بعيد وصعب.أي ا

وأصحهما نعم ألن حرمتو أعظم من حرمة الدار فعلى ىذا البد من رعاية النظر  
ن أسروه لو طران إليهم ستخالص مامن دار اإلسالم وتوقعنا  فإن كانوا على قربٍ 
 ،وإن توةلوا َب بالد الكفر والديكن التسارع إليهم ،فعلنا

نتظار كما لو دخل ملك عظيم ى خرقها ابعبنود واضطرران إىل االيتأت وقد ال 
 .الطوائفالشوكة طرف بالد اإلسالم ال يتسارع إليو آحاد 

قوة   سرية أوستنقاذه سهل أي كبّرك : انظر إىل اؼبوضوع ىل ايريد أن يقول
 قذه منهم فبكن،كوماندوز أو قوة ربرك سريع نن
 سيكون اؼبوضوع صعب.لكن لو دخلوا وتوةلوا ُب بالد الُكفر 
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من ىذا الكالم األخّب تعرف حكم ما لو تسلط الكفار على بلد من بالد  (3)
 ،واستقر أمرىم على ذلك ،اؼبسلمْب

ستقر واؼبشركْب ةزوا سلمْب مُ انتبو كبن نتكلم ُب ىذه األحكام كلها أن حكم اؼب
 بلد اؼبسلمْب.

 فلسطْب احملتلة، :تلة منذ زمن طويللو ىذه البلد ؿبُ 
 ستقر،وجيشهم مُ اليهود نزلوا وعملوا بيوت وعملوا سكن 

اظبهم اليوم اليهود تسلطوا على فلسطْب مل يعودوا  ،عملوا ثكنات ومصانع
حتالل ولكن عربوا مرحلة اال تلْبتسلطْب، ىم مازالوا ؿبُ تلْب، فأصبحوا مُ ؿبُ 

 للتسلط، وبيدعوا ُب العامل أن ىذه بلدىم،
يعِب اجملرم نتنياىو ىذا بيعلق على قرار اليونسكو ُب الفَبة السابقة عندما أقرت 

يس ؽبا سلطة فعلية بقرارين، منهم قرار مهم جًدا وىو قرار أديب ألن اليونسكو ل
 اًث إسالمًيا خالًصا،راعتبار اؼبسجد األقصى تُ لتنفيذه، وىو إ

قدسات ىذا قرار مهم جًدا، وىذا ألن اليهود عندىم إدعاءات اترخيية بوجود مُ 
ؽبم ربت اؼبسجد األقصى لذلك يقوموا بعمل حفرايت ويريدوا أن يهدوه ويبنوا 
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ستقلة مثل اؽبيكل وما إىل ذلك، عندما تقول ىيئة عاؼبية اؼبفروض أهنا مُ 
دافع عن حقنا واترخينا شيء جيد، أدبًيا يعِب أننا نُ  اليونسكو قرار مثل ىذا، ىذا

 نحازة وفقدت مصداقيتها،، فاجملرم نتياىو يقول أن اليونسكو مُ وما إىل ذلك
 وىي منظمة األمم اؼبتحدة للعلوم والثقافة،

 ط اليهود على بالد اؼبسلمْب، فيقول:سلُ فتَ 
لى بلد من بالد من ىذا الكالم األخّب تعرف حكم ما لو تسلط الكفار ع (3)

 ،واستقر أمرىم على ذلك ،اؼبسلمْب
 ،كم األسرىفصار من هبا من اؼبسلمْب ُب حُ  

 ،ستخالص البلد وأىلو من عدم ذلكإفالبد ىنا من النظر ُب توقع  
 .غُبسارعة اآلحاد مع شوكة الكفار ال تُ وذلك ألن مُ  

نقذ اؼبسجد كاية ُب اليهود لكن ُب النهاية ىل ستستالواحد يذىب وحُيدث نِ 
 األقصى من يد اليهود!!

فال ينطبق حينئذ كالم الفقهاء على قتال الدفع من خروج اؼبرأة بغّب إذن زوجها  
 .والعبد بغّب إذن سيده وكبوه
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حتلة ُب قطاع ةزة ربت سيطرة حركة ضباس، يعِب الوضع اغبايل ُب فلسطْب اؼبُ 
لطة الفلسطينية، السُ وىناك الضفة الغربية ربت سيطرة حركة فتح وأبو مازن و 

 تلة.وىناك بقية فلسطْب ؿبُ 
اؼبسلمْب ُب اػبليل واؼبسلمْب ُب القدس القددية والفلسطينيْب ُب  :السؤال اآلن

حتلة الٍب ليست ربت سيطرة السلطة انبلس واؼبسلمْب ُب اؼبدن الفلسطينية اؼبُ 
د الدفع سينطبق عليهم الكالم الذي نقولو جبها الفلسطينية وال قطاع ةزة، ىل

 بكل فبكن واؼبرأة تضرب دبا تقدر عليو والعبد يضرب دبا يقدر عليو،
 والطفل والولد وال يقعدوا إال إذا حرروا بالدىم!!

 ىذا األمر ُب ساعة نزول العدو إىل البلدة، ،ال
ر على بالد اؼبسلمْب ستقر بتسلط الكفالكن ىو يكلمك عن وضع آخر، وضع إ

  النتيجة اؼبمكنة،ستقر ملكهم، وقتها ننظر ُبوإ
 ج ىؤالء من بلدان دبثل ىذا أم ال؟ىل فبكن إحداث نكاية وإخرا 

 يقول:

فال ينطبق حينئذ كالم الفقهاء على قتال الدفع من خروج اؼبرأة بغّب إذن زوجها 
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 .والعبد بغّب إذن سيده وكبوه
 ،ستقرار شوكتهمإال حال إذ ذلك حال نزول الكفار  

ستخالص اال يشك عاقل أن ثال ابألندلس( )الشيخ ضرب ىنا م فمثالً  
 ،األندلس اآلن من الكفار ال يتأتى بذىاب اآلحاد

، وىذا حال الضرورة الذي يضطر جوب اػبروج عينياً لذلكتصور القول بو فال يُ  
 قوة إال ابهلل . فيو اؼبسلمون لالنتظار رةم سقوط البالد والعباد ، وال حول وال

خذ أسباب القوة فإن ما ال يتم الواجب إال بو فهو نتظار يلزم أوإن كان مع اإل
 .واجب

حتلة أنو ال ليس معُب أننا نقول للمسلمْب وللفلسطينيْب ُب بلدىم اؼبُ  :نتبويعِب إ
 تنام !!عينياً أنك  وجوابً  جيب عليكم جهاد الدفع حاالً 

 دة، فإن ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب،عد العُ ال تنام وإمنا تَ 
دة لليوم اؼبوعود الذي أخرب بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن عدوا العُ ظموا نفسهم ويُ يعِب ين

 اؼبسلمْب سيقاتلوا اليهود،
 دة ؽبذا األمر وال تنام وتستسلم ؽبذا الواقع،عد العُ البد أن تَ 
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أن القوة العسكرية اإلسرائيلية قوية وال تقهر، وكبن أفراد ولن نستطيع أن نفعل 
 شيء معهم.

 
 . ا سلف من القول يتضح لك جلياً أن األمر اؼبستقر عند العلماء كافةفب

 .ىو اؼبرحلة األخّبة من مراحل اعبهاد وىو لزوم البدء ابلقتال للكفار
 تذكروا عندما ربدثنا عن مراحل تشريع اعبهاد،

 األيدي، وىناك مرحلة اإلذن ابلقتال، وقلنا أن ىناك مرحلة كفّ 
 بعدىا األمر ابلقتال وىي اؼبرحلة الرابعة،عتدى عليك، و لة من إومرح
بتداء قتال اؼبسلمْب للكفار ا النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو إستقر عليها ومات عليهىذه إ

 وإدخاؽبم ُب دين هللا عز وجل،
 فيقول:

 .ىو اؼبرحلة األخّبة من مراحل اعبهاد وىو لزوم البدء ابلقتال للكفار
 ،ىنا ىو جهاد الطلب وىو فرض كفايةو )حسب اإلمكان أو كل سنة مرة(  

 ،كما يلزم جهاد الدفع عن اؼبسلمْب وبالدىم إذا نزل هبا العدو
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 ،وىذا فرض عْب على أىل البلد اؼبقصود ومن حولو على مسافة القصر 
 .حٌب ربصل هبم الكفاية ُب الدفع وفرض كفاية على ةّبىم 

 فكرين اإلسالميْب،اؼبُ  خلل عند بعض فبن يسمون أنفسهم :ىذه نقطة ىامة جًدا
 يقول أن بعض الناس بتقول: 

عاملة وأما القول أبن اإلسالم مل يعرف إال اغبرب الدفاعية وأن األصل ُب مُ  
بتدعها اؼبنهزمون روحياً إدث بدعة ضاللة قول ؿبُ  ،لم ال القتالالكفار ىو السِ 

 .وعقلياً 
ث أن اليوم ىناك انس قدمات ىذا البحمُ  كبن نُقدمأان قلت غبضراتكم قبل ىذا و 

 تُنكر شرائع الدين ربت الضغط اؽبجومي،
 نتشر حبد السيف،العنف ودين التطرف، وأن اإلسالم إيعِب اإلسالم دين 

 ستمر،اعبهاد فيو قتل للناس، يبقى ربت ىذا الضعط اؼبُ 
 اإلسالم دين السالم، نعم اإلسالم دين اسالم ودين اعبهاد، ،ويقول ال

 ح واإلسالم عمره ما عرف القتل،اإلسالم دين التسام
 وماذا عن الغزوات الٍب حدثت ُب التاريخ اإلسالمي!!



 

 الرابعةاحملاضرة                                              أصول الدعوة

 معهد شيخ اإلسالم العلمي
 ىـ ٖٗٔٛ/ ٖٗٔٚلعام  الفرقة الثالثة

 

54 

 يقول أهنا حروب دفاعية !!
 كيف فتح اؼبسلمون الشام والعراق؟؟
 يقولوا أيًضا كانت حروب دفاعية!!
ثبت أن كل ىذا كان ويلوي أعناق النصوص والتاريخ والوقائع التارخيية لكي يُ 

 وما إىل ذلك. وعن حضاراهتم قدساهتمعن وجودىم وعن مُ  اؼبسلمون يدافعوا

ىذا نوع من اإلهنزام النفسي وىو ُب الواقع اإلقرار حبقائق الدين ىو األصل أو 
 ىو الصحيح.

ْلَيْكُفرْ  ِمنْ  َوُقِل اغبَْقُّ   }  [،ٜٕ]الكهف: {رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَ
اد أو القتال ُب اإلسالم ليس بصيغة اإلعتداء وال بصيغة دم اعبهقخصوًصا أنك تُ 

إستعباد وال إزالل الشعوب وال هنب لب مقدرات الشعوب، وال رةبة ُب س
 ثرواهتم.

 عمر ما كان فكر اعبهاد ُب اإلسالم كان كذلك،
التاريخ القدمي أو اغبديث أو فظائع اغبروب الٍب الذي حيتاج أن يعتذر عن فظائع 

الغرب من فعل ىّبوشيما وانجازاكي ومن نقل العبيد من  ن،خاضها ليس كب
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 ومن عمل اغبرب العاؼبية األوىل والثانية،  إفريقيا ألمريكا،
 الفظائع الٍب فعلوىا ُب تلك اغبروب ىم من يعتذروا عنها،

عتذار ألهنا حروب من ُب اتريخ اؼبسلمْب ال ربتاج إىل الكن اغبروب الٍب كانت 
 ستعباد الشعوب،مل تكن ال عز وجل أجل إعالء كلمة هللا

 ومل تكن إبجبار وال قهر للناس عن الدخول ُب دين اإلسالم،
 ات الشعوب.قدرّ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وال كان فيها سلب ؼبُ 

 
 فاؼبنهزمون كما يقول الشيخ ىنا:

 .عاصرأمام ضغط الواقع اؼبُ  وعقلياً اؼبنهزمون روحياً 
ثوابت الدين ويقول أن اغبروب ُب اإلسالم كلها كانت  نكرومع اؽبجوم بدأ يُ 

 حروب دفاعية.
 وبعض الناس عندىا نوع من اغبب للدين ورةبة ُب إعالء كلمة هللا عز وجل،

 منهم األستاذ األديب اؼبعروف عباس ؿبمود العقاد،
 ظبها العبقرايت،فهو لو سلسلة طيبة وصبيلة جًدا إ
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 ذلك،عبقرية عمر وعبقرية أبوبكر وإىل 
 ىو ُب العبقرايت وُب ةّبىا ينتصر ؽبذا الرأي، يقول أن اإلسالم دين السالم،
 وعمر ما كان اإلسالم بو حروب ىجومية وال عمران سفكنا دماء أحد،

 وأيٌب أن الغزوة الفالنية كان سببها أهنم انوشوان أوال،
 األعناقيلوي نصوص واغبرب الفالنية ىم من بدأوا فيها، وكما قلت لكم 

 التارخيية.
 الفة لصريح األدلة.ىذا فيو ـبُ 

َنٌة َوَيُكوَن  } وقد خالفوا صريح األدلة كبو قولو تعاىل:  َوقَاتُِلوُىْم َحٌبَّ اَل َتُكوَن ِفتـْ
يُن ُكلُُّو ّلِلّ   ،[ٜٖاألنفال:]{ الدِّ

ُوُىْم  } وقولو تعاىل:    [٘التوبة:] {فَاقْـتُـُلوْا اْلُمْشرِِكَْب َحْيُث َوَجدسبُّ

  " اةزوا ُب سبيل هللا قاتلوا من كفر ابهلل " وقول النيب صلي هللا عليو وسلم
 صحيح مسلم : اؼبصدر | مسلم : احملدث | بريدة بن اغبصيب األسلمي : الراوي

 صحيح : خالصة حكم احملدث | 1731 :الصفحة أو الرقم

 " أمرت أن أقاتل الناس ... " وقولو صلي هللا عليو وسلم
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 صحيح مسلم : اؼبصدر | مسلم : احملدث | ابر بن عبدهللاج : الراوي
 صحيح : خالصة حكم احملدث | 21 :الصفحة أو الرقم

 نقف ىنا ونستكمل اؼبرة القادمة إن شاء هللا.

 

 سبحانك اللهم ربنا وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.
 


